
 

 
INFORMACJE OGÓLNE: 
Nazwa zawodów: 
I Zawody Regionalne i Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych, Michałów 2019 
 
Termin zawodów: 
19.10. – 20.10.2019 (Sobota – Niedziela) 
 
Organizator: 
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o., 28-411 Michałów, tel. 535 473 265 
Klub Jeździecki im. I Pułku Strzelców Konnych; 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
 
Miejsce zawodów: 
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o., 28-411 Michałów.  
 
Komisja sędziowska: 
Ewa Sołek-Kowalska (2) – Sędzia Główny; 
Grażyna Kańka (1) - Członek Komisji Sędziowskiej 
Magdalena Piątek (3) – Członek Komisji Sedziowskiej 
 
Delegat Techniczny 
Grażyna Kańka (1) 
 
Komisarz:  
Paweł Kowalski (2) 
 
Komisja weterynaryjna: 
Beata Giercuszkiewicz-Hecold – Przewodniczący Komisji Weterynaryjnej; 
Anita Krysztofiak 
Bartosz Kozłowski 
 
Lekarz zawodów: 
Bartosz Kozłowski 
 
Gospodarz toru:  
Rafał Szyper 
 
Kowal: 
Karol Repeć, tel. 797 454 705 
 
Obsługa medyczna: 
Ratownictwo Medyczne Pińczów 

I Zawody Regionalne i Towarzyskie                 
w Sportowych Rajdach Konnych 

Michałów, 19-20 X 2019 

 
 



 

 
 
PROGRAM ZAWODÓW: 
19 X 2019 (Sobota): 
godz. 16:00 – przegląd weterynaryjny; 
godz. 18:00 – odprawa techniczna; 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE – ok.15 min. po zakończeniu odprawy technicznej. 
 
20 X 2019 (Niedziela):  
(Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie – dokładne godziny startów zostaną podane 
na odprawie technicznej) 
 

NUMER KONKURSU KATEGORIA konkursu DYSTANS GODZINA STARTU TĘTNO 

1.  1*  81 km  godzina 7:00  64 bpm  

 Konkurs rozgrywany jest w oparciu o aktualne przepisy dyscypliny obowiązujące na dzień 
zamknięcia zgłoszeń. 

ODCINEK KOLOR PĘTLI 
DYSTANS 
KONKURSU 

CZAS 
PRZEDSTA
WIENIA DO 
BADANIA 

ODPOCZYNEK 

MOŻLIWA 
ILOŚĆ 
PRZEDSTA
WIENIA DO 
BADANIA 

1. 20 km  10,5 km  30,5 km 20 minut  40 minut  2  

2.  20 km  10,5 km 61 km 20 minut  45 minut  2  

3.  20 km  
 

81 km 30 minut  
 

1  

2. N 81 km  godzina 7:30 64 bpm  

Konkurs rozgrywany jest w oparciu o aktualne przepisy dyscypliny obowiązujące na dzień 
zamknięcia zgłoszeń 

1.  20 km  10,5 km  30,5 km 20 minut  40 minut  2  

2.  20 km  10,5 km 61 km 20 minut  45 minut  2  

3.  20 km    81 km 20 minut  
 

1  

3.  P 40 km Godzina 8:00 64 bpm  

Konkurs rozgrywany jest w oparciu o aktualne przepisy dyscypliny obowiązujące na dzień 
zamknięcia zgłoszeń 

1.  20 km  
 

20 km 20 minut  40 minut  2  

2.  20 km  
 

40 km 20 minut  
 

1 

4.  L 30,5 km godzina 8:30 64 bpm  

Konkurs rozgrywany jest w oparciu o aktualne przepisy dyscypliny obowiązujące na dzień 
zamknięcia zgłoszeń 

1.  20 km  10,5 km  30,5 km 20 minut  
 

1 

5.  L - towarzyski 21 km godzina 9:00  64 bpm  

Konkurs rozgrywany jest w oparciu o aktualne przepisy dyscypliny obowiązujące na dzień 
zamknięcia zgłoszeń 

1.  10,5 km 10,5 km  21 km 30 minut  
 

2 

 
Około godz. 16:00 – zakończenie zawodów oraz dekoracja zwycięzców. 
 

 
INFORMACJE O TRASIE: 
Pętle o długości 20 km i 10,5 km. Trasa bardzo przyjemna, przebiega przez tereny łąk, drogi polne 
i gminne, obszary leśne. Możliwość tworzenia się kałuż przy opadach deszczu. Trasy zawierają 
odcinki na drogach żwirowych i asfaltowych. Różnica wzniesień na pętli do ok. 50 m. Organizator 



zastrzega, iż z powodu niezależnych od niego warunków trasa może ulec nieznacznie zmianie,            
o czym zawodnicy zostaną poinformowani. 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
Opłata organizacyjna – wpisowe: 
Konkurs klas 1*, N, P, L – 150 zł, L (towarzyski) – 100 zł. 
 
Bosy dla koni: 
Przygotowane od 19.09.2019 (Sobota), od godz. 9:00. Liczba boksów jest ograniczona.  Prosimy         
o wcześniejszą rezerwację.  Opłata – 150 zł. Organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma). 
Organizator nie zapewnia dodatkowej słomy i siana. Należy zabrać własne żłoby i wiadra.  
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną: www.zawody.a-co.pl od 23.09.2019 
do 18.10.2019, do godz. 12:00. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie pola 
obowiązkowe. 
 
WAŻNE! W zawodach regionalnych: N M R LIC NCJI KONIA I J    CA, ORAZ KLUB 
ZAWODNIKA LUB NZ (zawodnik niezrzeszony). 

Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszone inną drogą nie będą przyjmowane.  W przypadku braków 
w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach. 

Zgłoszenie na zawody jest jednocześnie przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. 
Konto do opłat: 
Klub Jeździecki Michałów im. I Pułku Strzelców Konnych 

28-411 Michałów  

Bank Spółdzielczy w Pińczowie: 64 8509 0002 2002 0010 2108 0001 
 
Z dopiskiem: wpisowe (podać klasę konkursu), opłata za boks. 
 
Płatność tylko przelewem. W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się z zawodów do dn. 
14.10.2019 r., organizator zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej na konto. 
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, po uzgodnieniu z organizatorem. Każdy dodatkowy 
dzień pobytu 50 zł. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Zawodnicy oraz ich ekipy zakwaterowanie oraz wyżywienie ponoszą na własny koszt. 
 
Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy ,,Zacisze” 
Krzyżanowice  olne 13 
28-400 Pińczów 
tel. 41 357 18 82, 603 0587 675 
www.oswzacisze.pl 
info@oswzacisze.pl 
Ośrodek ok.17 km od Stadniny. 
 
Hotel „Słoneczny Zdrój Medical SPA&Wellness” 
ul. Bohaterów Warszawy 115 
28-100 Busko- Zdrój 
tel. 41 378 88 00, 728 410 620 
www.slonecznyzdroj.pl 
info@slonecznyzdroj.pl 
booking@slonecznyzdroj.pl 
Hotel ok. 23 km od Stadniny. 

http://www.oswzacisze.pl/
mailto:info@oswzacisze.pl
http://www.slonecznyzdroj.pl/
mailto:info@slonecznyzdroj.pl
mailto:booking@slonecznyzdroj.pl


 
Hotel „Nad Starą Nidą” 
ul. Targowa 4 
28-400 Pińczów 
tel. 41 357 24 40, 791 601 187 
www.hotelnadstaranida.pl 
www.hotelnsn.pl’ 
info@hotelnsn.pl 
Hotel ok. 8 km od Stadniny. 
 
„Zakątek ”  om Weselny & Hotel 
Wrocieryż 
28-411 Michałów 
tel. 501 524 030, 791 135 105 
www.domweselnyzakatek.pl 
info@domweselnyzakatek.pl 
 
Hotel Mercure Conference & Spa 
 osłońce 56 
32-222 Racławice 
tel. 12 378 47 27 
www.mercure-doslonce-spa.com 
recepcja@dosloncespa.pl 
Hotel ok. 41 km od Stadniny. 
 
Agroturystyka J.M. Bębenek 
Skowronno Górne 33 
28-400 Pińczów 
tel. 725 304 381 
Pensjonat ok. 13 km od Stadniny. 
 
Agroturystyka ,,W  olinie Nidy” T.M.Napora 
Skowronno Górne 32 
28-400 Pińczów 
tel. 661 833 574, 721 143 074 
Pensjonat ok.  13 km od Stadniny. 
 
Odpowiedzialność organizatora:   
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, 
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 
wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów. 
Protesty wyłącznie na piśmie z dołączeniem kaucji 200 zł. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i trasie (przypadki szczególne)                            
i poinformowanie o tym zawodników z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
WARUNKI UDZIAŁU: 
Uczestnictwo: 
Konkursy klasy 1*, N, P, L – obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z 
przepisami PZJ. 
Konkurs klasy L (towarzyski) – Konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami, nie 
obowiązuje licencja dla konia i zawodnika. Zawodnicy do 23 roku życia startujący w zawodach 
towarzyskich mogą posiadać zgodę na start w zawodach od lekarza rodzinnego. Zawodnicy po 23 
roku życia – zgodę na start od lekarza sportowego. Wszystkich zawodników obowiązuje 
posiadanie ubezpieczenia NNW z adnotacją: DOTYCZY JEŹDZIECTWA LUB SPORTÓW 
EKSTREMALNYCH !!!  

http://www.hotelnadstaranida.pl/
http://www.hotelnsn.pl/
mailto:info@hotelnsn.pl
http://www.domweselnyzakatek.pl/
mailto:info@domweselnyzakatek.pl
http://www.mercure-doslonce-spa.com/
mailto:r


Uwaga! 
W przypadku niepełnoletnich jeźdźców startujących zarówno w Zawodach regionalnych jak 
i towarzyskich należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców na start. 
 
Ubiór: 
W czasie zawodów i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy 
(kask z atestem i trzypunktowym mocowaniem) zapięte pod brodą oraz obuwie jeździeckie z 
obcasami min.12 mm lub w przypadku ich braku - strzemiona zamknięte (z koszyczkiem). 
Zabronione palcaty i ostrogi. Każda osoba siedząca na koniu musi mieć zapięty kask. 
 
 

INNE INFORMACJE: 
Organizator zapewnia puchary, nagrody i upominki dla zawodników. 
Organizator zapewnia zawodnikom oraz członkom ekip pomoc wolontariuszy na placu 
serwisowym. 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:  

1. Przepisy Ogólne PZJ, wydanie/rok: 01.01. 2014  
2. Przepisy  yscypliny Sportowe Rajdy Konne, wydanie/rok: obowiązujące w dniu zamknięcia zgłoszeń.  
3. Regulamin krajowych zawodów w  yscyplinie Sportowe Rajdy Konne: obowiązujące w dniu zamknięcia zgłoszeń. 
4. Regulamin zawodów towarzyskich – uchwała Zarządu PZJ nr  /1507/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017r. 
5. Przepisy weterynaryjne,  wydanie/rok: 18.04.2016.  
6. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni, wydanie/rok: 15.03.2017. 
7. Przepisy o sędziach, wydanie/rok: 2013. 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej 
przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.  obro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane 
w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 
 

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi 
innymi wymaganiami.  otyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

2.  Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do 
podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do 
przypadków nadużywania przemocy. 

3.  Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię 
podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne 
traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.  otyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na 
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

5.  F I wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy                
w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach. 

 
 
PROPOZYCJ  I KOR KTA ZATWI R ZON  PRZ Z ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZ K J   ZI CKI 
 
 NIA................................PO PIS…………………………………………………. 


